CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

22 grudnia 2019

1. Ostatnia niedziela Adwentu kieruje nasz wzrok w stronę Maryi Panny, w której
życiu wypełnia się obietnica Pana Boga, złożona praojcom w wierze.
Przeżywajmy nadchodzące święta z głęboką nadzieją na nowe Boże narodzenie
w naszych sercach i w naszej parafialnej wspólnocie.
2. Zapraszamy do udziału w ostatnich roratach jutro i we wtorek o godz. 6.30. We
wtorek po ostatniej Mszy św. roratnej podzielimy się opłatkiem z wszystkimi
którzy w tym dniu zgromadzą się w kościele.
3. Jutro, w poniedziałek 23 grudnia od godz. 9.00 udamy się z posługą
sakramentalną do chorych, których nie odwiedziliśmy w pierwszy piątek
miesiąca. Prosimy o zgłoszenie takich osób.
4. W Wigilię Bożego Narodzenia, o godz. 9.00 będzie sprawowana w naszym
kościele Msza św. za zmarłych, którzy odeszli z naszej wspólnoty parafialnej,
lub zostali pochowani na naszym cmentarzu w mijającym roku. Zapraszamy w
sposób szczególny rodziny tych zmarłych. We wtorek nie będzie Mszy św. o
godz. 17.00.
5. Zasiadając do wigilijnej wieczerzy, pamiętajmy nie tylko o licznych
świątecznych tradycjach, ale nade wszystko o religijnym przeżywaniu
wieczerzy wigilijnej w rodzinnej i radosnej atmosferze, o wspólnej modlitwie,
odczytaniu fragmentu Ewangelii oraz śpiewie kolęd.
6. Pasterka w Smardzewicach zostanie odprawiona o godz. 24.00. Pasterka w
Unewlu i w Treście-Twardej o godz. 22.00.
7. W uroczystość Bożego Narodzenia, i w święto św. Szczepana, porządek Mszy
Świętych będzie jak w każda niedzielę.
8. W przyszłą niedzielę, będziemy przeżywali święto Świętej Rodziny. Podczas
Mszy św. o godz. 12.00 obejmiemy naszą modlitwą wszystkich małżonków,
którzy w tym roku obchodzili jubileusze małżeńskie. Na wspólną modlitwę
czcigodnych jubilatów i ich rodziny serdecznie zapraszamy.
9. Serdeczne Bóg Zapłać! za ofiary jaki złożone zostały w ostatnią niedzielę na
tacę gospodarczą. Składamy podziękowanie także za ofiary indywidualne
złożone na renowację ołtarza św. Anny.
10.Dzisiaj Zespół Smardzewianie rozprowadza kalendarze i ciasto świąteczne.
Dochód przeznaczony jest na potrzeby zespołu.
11.W zakrystii są do nabycia kalendarze kieszonkowe, karty świąteczne, opłatki,
oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie 5 zł.

